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INTERN  

 
ACUE: Guvernul nu a definit consumatorii vulnerabili 
31 iulie 2017 
 

Nicio autoritate a statului nu s-a implicat până acum în găsirea unor soluții pentru consumatorii vulnerabili 
de energie și gaze, fapt care distorsionează puternic piața, spune Silvia Vlăsceanu, director executiv al 
Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE). 

„Ceea ce noi nu discutăm este definirea și nu doar definirea, ci și identificarea consumatorului vulnerabil 
și măsurile care pot fi luate pentru sprijinirea lor. Nimeni nu se implică, nici Ministerul Muncii, cum scrie 
în Legea energiei, cu sprijinul autorității (ANRE, n.r.), Guvernul în general”, a spus Vlăsceanu, citată de 
Agerpres. 

Ea a dat drept exemplu un raport din care reieșea că în țările UE consumatorii casnici plătesc cu până la 
80% mai mult la energie decât clienții industriali. În România, situația este exact invers, deoarece nu au 
fost identificați nici până acum acei consumatori care au cu adevărat nevoie să fie protejați prin lege. 

„La noi este invers, industria plătește mai mult decât casnicul, pentru că noi nu am venit cu măsuri de 
identificare și sprijinire a consumatorului vulnerabil la energie și gaze. Aceste măsuri lipsesc cu desăvârșire 
și de fiecare dată Ministerul Muncii te duce spre venitul minim garantat. Nu acelea sunt soluțiile, că îi dai 
un ajutor pentru încălzire iarna. Deci băgăm sub preș o problemă care distorsionează de fapt economic 
piața de energie electrică și gaze naturale”, a mai susținut oficialul ACUE. 

Totodată, prezent la eveniment, Vasile Ciolpan, directorul Departamentului Comercializare Energie din 
cadrul Romgaz, a arătat că Guvernul a decis să supraimpoziteze profiturile producătorilor și furnizorilor de 
gaze ca urmare a procesului de liberalizare, supraimpozitare care se aplică și în prezent, cu toate că nu mai 
există calendar de liberalizare. 

El a amintit, cu această ocazie că, potrivit legii, acești bani ar fi trebuit să meargă pentru susținerea 
financiară a consumatorului vulnerabil. Mai multe detalii AICI.  
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EY România: Investitorii aşteaptă o clarificare a puterii cu adevărat disponibile şi utilizabile în 
sistemul energetic naţional  
31 iulie 2017 
 
Investitorii aşteaptă o clarificare a puterii cu adevărat disponibile şi utilizabile în sistemul energetic 
naţional pe termen lung, iar semnalele pieţei privind nevoia de capacităţi suplimentare sunt estompate de 
datele statistice oficiale, susţine Alexandru-Valeriu Binig, partener asistenţă în afaceri, "EY" România.  
 
Într-un comunicat de presă citat de Agerpres, Binig a spus: "În România asistăm la o perioadă de aşteptare. 
Pe de o parte, proprietarii de active de generare a electricităţii din surse regenerabile îşi recalculează fluxul 
de numerar pe baza percepţiei impactului recentelor schimbări legislative cu efecte în schema de sprijin 
pentru capacităţile existente. În mod sigur, tranzacţiile în acest subsector în România nu se desfăşoară cu 
prime forward faţă de evaluările bazate pe prognoza de fluxuri de numerar".  
 
Pe de altă parte, investitorii aşteaptă o clarificare a puterii cu adevărat disponibile şi utilizabile în sistemul 
energetic naţional pe termen lung. Oficialul "EY" România a explicat: "Câtă vreme sunt declaraţi peste 
24.000 MW ca putere instalată, iar la o producţie de 10.000-11.000 MW nu apar pe piaţă capacităţi care 
să suplinească generatori care măresc preţul, semnalele pieţei privind nevoia de capacităţi suplimentare 
sunt estompate de datele statistice oficiale. În lipsa unei clarificări nu vom vedea investiţii greenfield pe 
termen scurt".  
 
Conform raportului "EY Power transactions and trends Q2 2017", valoarea globală a tranzacţiilor din 
energie şi utilităţi a scăzut cu 32% în trimestrul al doilea al acestui an, la 30,8 miliarde dolari, ca urmare a 
diminuării oportunităţilor de investiţii în segmentul producţiei convenţionale de energie.  
 
Raportul menţionează: "În acelaşi timp, numărul global al tranzacţiilor a crescut de la 115, în trimestrul 
întâi 2017, la 134 în trimestrul al doilea 2017 - reprezentând o creştere de 17%. Tranzacţiile din zona 
energiei regenerabile au reprezentat aproape jumătate (48%) din volumul total al tranzacţiilor din acest 
sector. Tendinţa s-a remarcat cel mai mult în regiunea Asia-Pacific, unde energia regenerabilă a 
reprezentat 51% din volumul tranzacţiilor derulate în T2 2017. Iniţiativele de reformă energetică au 
continuat şi ele să stimuleze activitatea de tranzacţionare, iar privatizarea activelor a generat 13,3 miliarde 
dolari, adică 43% din valoarea globală a tranzacţiilor". Europa a fost singura regiune care a înregistrat o 
creştere a valorii tranzacţiilor din energie şi utilităţi de la un trimestru la altul. Mai multe detalii AICI.  
 
 

ANRE: Limitarea vânzării de energiei doar la bursă, prea rigidă 
31 iulie 2017 

Actualele reglementări privitoare la vânzarea energiei electrice sunt prea rigide pentru dezvoltarea pieței, 
crede președintele ANRE, Niculae Havrileț. 
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Ministerul Energiei a inițiat o dezbatere pentru modificarea articolului potrivit căruia producătorii de 
energie trebuie să vândă toată cantitatea de electricitate pe bursă, transparent și nediscriminatoriu, iar 
Autoritatea de Reglementare în Energie (ANRE) susține că aceste discuții sunt oportune, deoarece actuala 
reglementare este prea rigidă pentru dezvoltarea pieței, a declarat, miercuri, președintele ANRE, Niculae 
Havrileț, informează Agerpres. 

"Ministerul Energiei a inițiat o dezbatere pentru modificarea articolul 23 din Legea energiei, ca urmare a 
ceea ce s-a întâmplat în piață (creșterile de prețuri din ultimele luni — n.r.). ANRE consideră că este 
oportună o dezbatere pe această temă, pentru a îmbunătăți funcționarea pieței și pentru a aduce 
predictibilitate pe piața spot, pentru că aici prețurile sunt speculative, foarte mici o dată, altă parte foarte 
mari, pot și chiar și negative", a precizat Havrileț, prezent la o conferință organizată de publicația 
energynomics.ro. 

Potrivit Legii 123/2012, legea-cadru a energiei electrice, articolul 23 prevede: "(1) Tranzacțiile cu energie 
electrică se desfășoară pe piața concurențială, în mod transparent, public, centralizat și 
nediscriminatoriu". 

Producătorii de energie sunt obligați să vândă pe bursă întreaga cantitate de electricitate după ce, în 
perioada 2004-2012, Hidroelectrica a încheiat mai multe contracte bilaterale cu așa-numiții "băieți 
deștepți din energie", la prețuri mult mai mici decât cele de piață. Mai multe detalii AICI.  
 

Deţinerile statului la 27 de companii vor trece la Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii 
31 iulie 2017 
 
Un număr de 27 de companii urmează să treacă din portofoliul statului în cel al Fondului Suveran de 
Dezvoltare şi Investiţii (FSDI), după înfiinţarea acestei noi structuri. "Tehnic, este un fel de privatizare, o 
trecere a acestor pachete de acţiuni de la statul public la statul privat", explică reprezentanţii Ministerului 
Finanţelor Publice (MFP), prin care statul va controla FSDI, ca unic acţionar. 

Proiectul legislativ pentru constituirea noului fond se află în procesul de avizare, la ministerele interesate, 
urmând să fie transmis Parlamentului în vederea aprobării, în luna septembrie, potrivit surselor citate. 

Acestea subliniază că scopul FSDI este dezvoltarea şi finanţarea, din fonduri proprii şi atrase, de proiecte 
de investiţii "rentabile şi sustenabile", în diverse sectoare economice, prin participare directă ori prin 
intermediul altor fonduri de investiţii sau al unor societăţi de investiţii, singur sau împreună cu alţi 
investitori instituţionali sau privaţi, precum şi administrarea activelor financiare proprii, în vederea 
obţinerii de profit. 

FSDI va avea forma unei societăţi de intermediere financiară pe acţiuni, având ca unic acţionar statul 
român pe întreaga sa durată de funcţionare. Astfel, actul constitutiv, strategia şi activitatea Fondului se 
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vor supune regulilor cu privire la deficitul bugetar şi datoria publică, în vederea menţinerii clasificării FSDI 
în afara sectorului public, pe toată durata existenţei sale. 

Capitalul social al FSDI va fi alcătuit prin aport în natură, reprezentat de pachetele de acţiuni deţinute de 
stat la societăţile rentabile din portofoliul său, precum şi prin aport în numerar, în valoare de 1,85 miliarde 
lei, din privatizare. Capitalul în numerar va fi vărsat în termen de trei ani de la constituirea FSDI, la cerere, 
în funcţie de necesităţile de investiţii ale acestuia. La început, statul va aloca 50 de milioane de lei, pentru 
costurile de funcţionare necesare în primii ani. Strategia de investiţii, dar nu fiecare proiect în parte, va fi 
aprobată de acţionar, respectiv de stat, prin MFP. 

Pachetele de acţiuni deţinute de stat la cele 27 de companii profitabile, selectate în baza unor anumite 
criterii, vor fi transferate în proprietatea FSDI, care va putea dispune liber de ele, în calitate de bunuri 
proprii. Astfel, FSDI va încasa dividendele aferente respectivelor pachete de acţiuni şi va avea 
independenţa inclusiv să tranzacţioneze acţiuni ale acestor societăţi publice, în limita în care statul să nu 
rămână cu participaţii mai mici de 50% plus 1, la companiile unde este acţionar majoritar. Mai multe detalii 
AICI.  

Statul promite că administrarea Fondului Suveran va fi independentă. Ar putea face chiar și 
concedieri la companiile de stat 
31 iulie 2017 

Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI) va fi administrat independent în vederea obținerii de 
profit, în condiții de piață, astfel că va avea libertatea de a lua pe criterii economice deciziile vizând 
companiile de stat pe care le va avea în portofoliu, printre care Hidroelectrica și Loteria. Statul este nevoit 
să lase conducerii Fondului o autonomie maximă, astfel încât cheltuielile efectuate de Fond să nu fie 
incluse de Comisia Europeană în calculul deficitului bugetar. Astfel, cel puțin la nivel teoretic, conducerea 
Fondului ar putea lua și decizii mai radicale, cum ar fi restructurări masive de personal la companiile de 
stat pe care le va controla. Pentru a ține Fondul Suveran în afara bugetului de stat, proiect pe care Profit.ro 
l-a prezentat în exclusivitate din luna iunie, cu tot cu datoriile pe care le va acumula, statul trebuie să se 
abțină de la orice acțiune care ar putea fi considerată de Eurostat, biroul de statistică al UE, ca o imixtiune 
în funcționarea Fondului. Restricțiile din partea statului apar în ce privește vânzarea și strategia. Astfel, 
FSDI va avea ca acționar unic statul român pe întreaga durată de funcționare. Actul constitutiv, strategia 
și activitatea FSDI se vor supune regulilor cu privire la deficitul bugetar și datoria publică pentru a menține 
clasificarea FSDI în afara sectorului public, pe toată durata existenței sale, potrivit Ministerului Finanțelor. 
Fondul va putea vinde, acolo unde primește de la stat pachetul majoritar de acțiuni, doar astfel încât să 
rămână cel puțin cu 50% plus o acțiune. Mai multe detalii AICI.  
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ANRE: INFORMARE privind tarifele/prețurile practicate de furnizorii de ultimă instanță pentru 
clienții casnici 
31 iulie 2017 

Având în vedere parcurgerea ultimei etape din calendarul de eliminare a tarifelor reglementate de energie 
electrică, cu termen final 31.12.2017, precum și informațiile vehiculate ȋn spațiul public referitoare la 
perioada care începe la 01.01.2018, dorim să facem următoarele precizări: 

În prezent,  piața de energie electrică este deschisă complet, ceea ce înseamnă că orice client final de 
energie electrică poate încheia un contract de furnizare cu orice furnizor activ pe piața de energie electrică.  

Clienții casnici au dreptul necondiționat la serviciul universal (SU), adică să le fie furnizată energie electrică 
în condiții de calitate și la prețuri rezonabile, transparente, ușor comparabile și nediscriminatorii, conform 
reglementărilor ANRE. Mai multe detalii AICI.  

OPCOM: IMPORTANT: Participarea pe piețele centralizate anonime începând cu 01.09.2017 
31 iulie 2017 

Prevederile Art. 2 alin. (1) din Ordinul ANRE nr. 77/18.08.2017 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 
697/29.08.2017 au intrat în vigoare la data publicării iar Societatea "Operatorul Pieței de Energie Electrică 
și de Gaze Naturale OPCOM" - S.A. asigură funcționarea piețelor centralizate anonime de certificate verzi 
începând cu data de 01.09.2017. 

În conformitate cu prevederile Art. 5. din Ordinul ANRE nr. 77/18.08.2017, ”Regulamentul de organizare 
și funcționare al pieței de certificate verzi” prevăzut ca anexă a Ordinului ANRE menționat ”intră în vigoare 
la data de 1 septembrie 2017”. 

În conformitate cu prevederile Art. 10 alin. 10.2 din Convenția de participare la Piața de Certificate Verzi, 
în vigoare până la data de 31.08.2017, respectiv : ”În ipoteza în care subsecvent încheierii prezentei 
Convenţii, conţinutul Convenţiei este modificat/completat cu aprobarea A.N.R.E., Părţile se obligă să 
respecte Convenţia aşa cum a fost modificată/completată cu aprobarea A.N.R.E. şi publicată pe website-
ul ”Opcom” S.A. sau Participantul la PCV denunţă unilateral Convenţia de Participare, conform 
prevederilor Art. 8 din prezenta”, operatorii economici deja înregistrați la Piața de Certificate Verzi își 
mențin calitatea dobândită prin semnarea versiunilor anterioare ale Convențiilor de participare la piață și 
dupa data de 01.09.2017 dar pot decide retragerea de la piață urmare neacceptării noii Convenții de 
participare la piață modificată conform aprobării ANRE prin Ordinul ANRE nr. 77/18.08.2017. Mai multe 
detalii AICI.  
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ANRE: Proiect de ordin pentru aprobarea preţurilor de vânzare a energiei electrice produsă în 
centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată sub 100 kW aparţinând 
persoanelor fizice către operatorii de distribuţie concesionari 
31 iulie 2017 

ANRE supune consultării publice prezentul proiect de ordin. Observaţiile se transmit pe adresele 
ion.dumitru@anre.ro, mjisa@anre.ro şi nstanciu@anre.ro. Termenul de transmitere a observaţiilor este 
de 30 de zile de la data publicării pe site a proiectului de ordin. Mai multe detalii AICI.  

Prof. Emerit Dr. Ing Mircea Eremia, UPB: “Este o ruptură între ce gândesc tehnicienii, specialiştii 
în energie şi ce construiesc politicienii” 
1 septembrie 2017 

După 7 ani de implementare a conceptului Smard Grids în România, specialiștii din energie sunt critici în 
privința realizărilor. “Cu toții așezați în postura de clienți ai rețelelelor inteligente am reușit să fim destul 
de critici în privința realizărilor (sau mai corect spus a nerealizărilor) celor aproape 7 ani de implementare 
a acestui concept în România”, a declarat Călin Radu Vilt, consilier ştiinţific în cadrul Comitetului Naţional 
Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), după Conferința Smart Grid implementation – un 
efort comun al unităților cu profil energie-mediu”, organizată de CNR-CME și Electrica. „În 2010 a fost 
aprobat un plan de acțiuni pe Smart Grids. Ne bucură faptul că în proiectul Strategiei Energetice este un 
capitol dedicat reţelelor inteligente (Smart Grids). Rămâne însă să vedem varianta finală a Strategiei 
Energetică”, a precizat Vilt. Mai multe detalii AICI.  

Ministerul Energiei a reluat negocierile cu chinezii care vor să construiască reactoarele 3 şi 4 de 
la Cernavodă 
06 septembrie 2017 

Ministerul Energiei a reluat negocierile cu chinezii de la CGN, interesaţi de realizarea reactoarelor 3 şi 4 de 
la Cernavodă, partea română având un nou mandat de negociere mai flexibil, a declarat, joi, ministrul 
Energiei, Toma Petcu, potrivit Agerpres. 

"Ieri (miercuri - n. r.), a avut loc o nouă întâlnire cu chinezii. Avem un mandat nou, cu posibilităţi multiple, 
mai flexibile. Sper ca aceste negocieri să se deruleze într-un ritm alert şi în următoarele cinci luni să ducem 
spre finalizare negocierile", a spus ministrul. 

La sfârşitul lunii august a fost aprobată reluarea negocierilor cu compania chineză CGN pentru realizarea 
reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, negocieri care se vor derula pe o perioadă de şase luni, a transmis, la 
acea dată, Daniela Lulache, directorul general al Nuclearelectrica. Mai multe detalii AICI.  
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Trei ONG-uri acuză comportament abuziv al Ministerului Energiei la Hidroelectrica 
06 septembrie 2017 

Organizaţiile Expert Forum (EFOR), Freedom House Romania (FHR) şi Centrul Român de Politici Europene 
(CRPE) trag un semnal de alarmă privind acţiunea Ministerului Energiei pentru demiterea Oanei Trua, 
reprezentantul acţionarului minoritar Fondul Proprietatea din Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica.  

"Acest lucru este fără precedent chiar in istoria tulbure a companiei, unde Fondul Proprietatea, 
reprezentat prin doamna Truta, a fost în permanenţă un oponent vocal al contractelor dubioase cu 'băieţii 
deştepţi'. Prin aceste contracte a avut de pierdut nu doar acţionarul minoritar, ci şi statul a fost păgubit 
anual cu cca 200 de milioane de euro numai în 2007-2011", se arată într-un comunicat al celor trei 
organizaţii. Mai multe detalii AICI.  
 

ANRE: Comunicat de presă privind aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemele 
de transport al gazelor naturale  
06 septembrie 2017 

În contextul evoluțiilor cadrului legislativ național, ANRE se află într-un proces de actualizare şi 
îmbunătățire a cadrului legal necesar desfășurării activităților în sectorul gazelor naturale. 

Astfel, în concordanţă cu obiectivele prevăzute în programul de reglementări privind dezvoltarea unui 
cadru de reglementare orientat către consumator, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat în ședința 
de astăzi, 06.09.2017, Regulamentul privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale. 

Regulamentul stabilește etapele şi condiţiile privind racordarea la sistemele de transport al gazelor 
naturale printr-un proces unitar, transparent şi nediscriminatoriu și se aplică de către operatorii sistemului 
de transport și operatorii economici autorizați de ANRE. 

Regulamentul permite creșterea gradului de protecție a solicitanților, informarea cât mai corectă și 
completă a acestora prin impunerea unor obligații operatorului sistemului de transport, crearea 
premiselor creşterii concurenţei pe piaţă permiţând solicitanţilor să aleagă operatorii economici autorizaţi 
de ANRE care să desfăşoare activităţile legate de întocmirea documentaţiei tehnice pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii aferente racordului, întocmirea proiectului tehnic pentru executarea 
lucrărilor de construcţii aferente racordului precum şi execuţia acestuia în cazurile menţionate în cadrul 
regulamentului. De asemenea, vizează creșterea competitivității în ceea ce privește modul de realizare a 
racordului de înaltă presiune prin reducerea timpului de realizare efectivă al acestuia, precum și reducerea 
costurilor de racordare prin introducerea competiției între operatorii economici. Mai multe detalii AICI.  
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Statul a încasat în august peste 11,6 milioane de euro din certificatele de emisii de gaze cu efect 
de seră 
06 septembrie 2017 

Statul a încasat în august peste 11,6 milioane de euro în urma comercializării pe platforma de licitaţie 
comună a Uniunii Europene (UE) a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră aferente instalaţiilor 
staţionare, potrivit unui document publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (MFP). Conform 
sursei citate, au fost comercializate 2,05 milioane de certificate aferente instalaţiilor staţionare.Anul 
trecut, statul a încasat circa 195 de milioane de euro, aici intrând şi sumele din sectorul aviaţiei. 

Potrivit datelor Ministerului Finanţelor Publice, schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze 
cu efect de seră în cadrul Uniunii Europene (EU Emission Trading Scheme - EU ETS) s-a aplicat în prima fază 
pentru perioada 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2007, iar a doua fază a schemei se desfăşoară în perioada 
2008 - 2012, corespunzând primei perioade de angajament a Protocolului de la Kyoto. 

România participă la schema Uniunii Europene de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră de la 
data aderării la Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007). Cea de-a treia etapă a schemei EU ETS are o durată 
de opt ani, în intervalul 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020. Mai multe detalii AICI.  
 

Transgaz a fost eliminată din competiţia pentru achiziţionarea operatorului reţelei de gaze din 
Grecia, DESFA 
06 septembrie 2017 

Consorţiul format din compania românească Transgaz şi firma franceză GrTGAS, parte a gigantului francez 
Engie, a fost eliminat din competiţia pentru achiziţionarea pachetului majoritar de la acţiuni al DESFA, 
operatorul naţional al sistemului de transport al gazelor din Grecia, scos la vânzare de statul grec. 

Consultanţii angajaţi pentru privatizarea DESFA au respins oferta depusă de consorţiul Transgaz-GrTGAS 
pe motiv că s-ar încălca legislaţia europeană în materie de energie. Astfel, cele două companii sunt 
operatori certificaţi ai reţelelor de gaze naturale, dar se socoteşte că ar fi şi proprietari, ceea ce ar 
contraveni legislaţiei europene, scrie publicaţia Kathimerini. 

Potrivit aceleiaşi surse, şi alte companii ar avea aceeaşi problemă, ceea ce poate face ca în faza finală 
pentru achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni să se califice doar două oferte: cea a consorţiului 
Snam S.p.A./ Enagás Internacional S.L.U./ Fluxys S.A./ Enagas/ N.V. Nederlandse Gasunie (Italia, Belgia, 
Spania, Olanda) şi a Regasificadora del Noroeste S.A. (Spania), care părea iniţial un outsider. Mai multe 
detalii AICI.  
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Ministerele energiei din România şi Bulgaria fac planuri mari de cooperare 
06 septembrie 2017 
 
Ministrul Energiei, Toma Petcu, a avut ieri o întâlnire cu omologul său bulgar, Temenuzhka Petkova. 
Principala temă de discuţie a fost dezvoltarea de interconexiuni energetice între România şi Bulgaria, atât 
pe partea de gaze naturale, cât şi pe cea de energie electrică. 
 
În privinţa gazelor naturale, ministrul Petcu a reafirmat interesul Romaniei de a dezvolta proiectul BRUA 
şi i-a comunicat omologului său bulgar că România va finaliza toate lucrările aferente primei faze a 
proiectului BRUA până în 2019. ”BRUA este un proiect de interes comun, astfel încât considerăm că toate 
ţările implicate trebuie să fie gata cu lucrările în acelaşi timp, pentru a se face conectarea între ele la 
capacitatea prevăzută în proiect şi pentru a începe pregătirile pentru etapa a doua. România vrea să 
dezvolte discuţiile pe această temă şi să ducă mai departe colaborarea istorică cu Bulgaria. Cred că este 
momentul să trecem la pasul următor şi am rugămintea să o facem împreună”, a declarat ministrul 
Energiei, Toma Petcu. 
 
La rândul său, ministrul bulgar al Energiei a afirmat că Bulgaria sprijină orice proiect de diversificare a 
surselor de aprovizionare cu gaze naturale care garantează securitatea energetică în regiune. A doua temă 
a fost dezvoltarea de noi interconexiuni ale reţelelor de electricitate din România şi Bulgaria. În acest 
context, ministrul Petcu a adus în discuţie planul construcţiei unei reţele de transport a energiei în zona 
de coastă a Mării Negre, între România şi Bulgaria, dar şi proiectul cablului submarin de transport al 
energiei către Turcia, prin Bulgaria. 
 
A mai fost discutat subiectul creării unui mecanism de ajutor de avarie în sectorul energiei electrice, care 
să poată fi accesat de oricare dintre cele două state în situaţii critice, precum cea înregistrată în timpul 
iernii trecute. De altfel, România negociază acorduri similare şi cu Ungaria şi Serbia, scopul fiind de 
extindere a unui astfel de mecanism în toate statele din regiune. Mai multe detalii AICI.  
 

Conferinţa ENERGIA ÎN PRIZĂ: Ion Lungu (AFEER) – „Nu sunt dintre cei care susţin că piaţa 
trebuie manipulată” 
11 septembrie 2017 
 
Pieţele energetice au funcţionat corect în acest an, a menţionat Ion Lungu, preşedintele Asociaţiei 
Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER). Şeful AFEER a subliniat: "Eu nu sunt dintre cei care 
susţin că piaţa a fost manipulată", făcând referire la creşterile semnificative de preţ din acest an. În opinia 
domniei sale, există câteva soluţii care pot fi luate în vederea soluţionării acestei probleme. 
 
Una dintre acestea este posibilitatea funcţionării unor integratori pentru producătorii mai mici, care să 
permită o libertate mai mare de acţiune. De asemenea, posibilitatea ca unii furnizori să poată închiria 
capacităţi pe care să le cumpere sau să le exploateze când au nevoie, precum şi posibilitatea încheierii 
unor contracte flexibile, dar şi existenţa unei pieţe de energie foarte bine conectată, cum ar fi piaţa 
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Intraday, sunt alte soluţii propuse de domnul Lungu. Preşedintele AFEER consideră că inclusiv permiterea 
închirierii unor contracte bilaterale, în afara OPCOM, ar putea ajuta la rezolvarea situaţiei, ca o primă 
etapă, pe termen scurt, urmând ca aceasta să fie extinsă. 
 
Probabil că în domeniul de reglementare trebuie avute în vedere unele îmbunătăţiri substanţiale, 
consideră preşedintele AFEER, care susţine că "piaţa este destul de transparentă şi că posibilitatea unor 
eventuale disfuncţionalităţi sau aranjamente este foarte redusă". Ion Lungu este de părere că nu mai 
există posibilitatea ca în piaţă să mai apară unii "băieţi deştepţi", asemenea celor care au încheiat 
contracte cu Hidroelectrica în trecut. 
 
Preţul energiei electrice va creşte cu siguranţă în factura finală, ca urmare a evoluţiei pe care a avut-o în 
acest an, a mai precizat Ion Lungu, subliniind că, de la începutul anului viitor, "nu se vor întâmpla lucruri 
fundamentale, ci va dispărea acea pondere de 10% din factură care acum este la tarif reglementat". Mai 
multe detalii AICI.  
 

Conferinţa ENERGIA ÎN PRIZĂ: Toma Petcu, Ministerul Energiei – „Creşterea preţului energiei 
este în atenţia mea şi a premierului” 
11 septembrie 2017 
 
Creşterile semnificative de preţ care au avut loc în acest an pe piaţa spot (PZU) a OPCOM se află în atenţia 
premierului şi a ministrului energiei Toma Petcu, după cum a precizat acesta din urmă. Oficialul a anunţat 
că o comisie a Parlamentului va derula o analiză în vederea identificării condiţiilor optime de funcţionare 
a Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Obiectivul analizei este stabilirea 
oportunităţii modificării legislaţiei secundare în condiţiile actuale, a punctat domnul Petcu, arătând că, în 
urma analizei, se va putea decide reorganizarea autorităţii, astfel încât unele activităţi să fie preluate de 
Guvern: "Dacă ar fi să ne uităm la acţiunile pe care ANRE le-a luat sau nu le-a luat în ultima perioadă, poate 
este o problemă nu neapărat de o decizie a conducerii ANRE, ci poate este vorba de blocaje în punerea în 
aplicare sau există anumite lacune şi ar trebui să rezolvăm asta". 
 
Întrebat dacă se ia în calcul transferul ANRE în subordinea Guvernului, ministrul de resort a răspuns: "Nu 
cred, poate unele părţi, poate partea de licitaţie, poate partea de control. Va fi o analiză, va fi o 
reorganizare a ANRE. Autoritatea are rol de reglementare, control şi supraveghere, am putea noi să 
preluăm unele din aceste activităţi. Nu este o decizie foarte clară şi, repet, dincolo de decizia conducerii, 
poate este vorba de organizare". Toma Petcu a precizat că reorganizarea reglementatorului din domeniul 
energiei poate fi realizată prin modificarea legii de înfiinţare a ANRE. 
 
Ministrul a menţionat că motivele care au stat la baza creşterii preţului energiei electrice sunt multiple, 
printre acestea numărându-se volumul mare de electricitate tranzacţionat în PZU. Mai multe detalii AICI.  
 

 

mailto:office@crenerg.org
http://www.crenerg.org/
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=330573
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=330558
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=330558
http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=330558


           ENERGIA LA ZI – Centrul Român al Energiei 

Publicaţia #16/2017 

 

 
 

ENERGIA LA ZI  

Un serviciu oferit de CRE în exclusivitate membrilor săi 

 

Centrul Român al Energiei (CRE) 

Strada Sofia nr. 6, Etaj 1, Sector 1, București 

office@crenerg.org ; www.crenerg.org  

Conferinţa ENERGIA ÎN PRIZĂ: Corina Popescu, Transelectrica: „Mai avem de realizat investiţii 
în valoare de un miliard de lei” 
11 septembrie 2017 
 
Structura de transport pentru energie din ţara noastră are nevoie de investiţii, a spus, ieri, Corina Popescu, 
preşedintele directoratului Transelectrica, menţionând: "Avem un plan (n.r. de investiţii) ambiţios, din care 
mai avem de realizat investiţii de peste un miliard de lei. Este o cifră ambiţioasă, dar realizabilă".  
 
Doamna Popescu a spus că principalele investiţii pe care compania s-a canalizat în ultima perioadă 
presupun realizarea liniilor electrice aeriene, precizând că, în unele zone ale ţării, precum Dobrogea şi 
Oltenia, regimurile de producţie sunt congestionate, 80% din producţia de energie fiind concentrată în 
sudul ţării, în timp ce regiunile situate în nord au un consum mai ridicat. Reprezentanta companiei 
Transelectrica a amintit şi de proiectele de amploare din portofoliul companiei, precum liniile aeriene 
Porţile de Fier-Reşiţa-Anina şi Cernavodă- Stâlpu, pentru care este nevoie de specialişti, de oameni cu 
expertiză, care să ajute în desfăşurarea lor, adăugând că există provocări şi în ceea ce priveşte 
implementarea noilor coduri de reţea.  
 
De asemenea, domnia sa a menţionat că Transelectrica are în vedere şi planuri de dezvoltare la nivel 
regional, prin interconectarea cu Serbia şi cu Republica Moldova, acesta fiind un proiect strategic pentru 
ţara noastră, desfăşurându-se sub coordonarea ambelor Guverne. Statul român deţine o participaţie de 
59% în Transelectrica. 
 
Transelectrica administrează şi operează sistemul electric de transport şi asigură schimburile de 
electricitate între ţările Europei Centrale şi de Răsărit, ca membru al ENTSO-E (Reţeaua Europeană a 
Operatorilor de Transport şi Sistem pentru Energie Electrică). Compania este responsabilă pentru 
transportul energiei electrice, funcţionarea sistemului şi a pieţei, asigurarea siguranţei Sistemului 
Electroenergetic National (SEN). Mai multe detalii AICI.  
 

Conferinţa ENERGIA ÎN PRIZĂ: Mihai Darie, Nuclearelectrica: „Sperăm ca strategia energetică 
să ajute domeniul privat în stimularea investiţiilor”  
11 septembrie 2017 
 
Investiţiile în domeniul energetic au nevoie de un cadru favorabil, care ar trebui creat prin noua strategie 
energetică naţională, este de părere domnul Mihai Darie, directorul financiar al "Nuclearelectrica", care a 
afirmat: "Sperăm ca strategia energetică naţională revizuită să fie, la finalizarea sa, mai mult decât o 
analiză diagnostic, să conţină un plan de implementare şi un plan de măsuri de sprijin, de modificări 
legislative care, practic, să ajute domeniul privat în principal în stimularea şi canalizarea investiţiilor". 
 
Domnia sa a adăugat: "Ne bucură faptul că rolul energiei nucleare este susţinut la nivelul tuturor 
decidenţilor, în ceea ce priveşte viitorul unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă, sens în care s-au reluat negocierile 
cu partenerul chinez. Acesta este un proiect complex, cu o valoare foarte mare, cu multe aspecte care 
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trebuie reglementate, iar durata discuţiilor poate părea îndelungată. Aspectele discutate sunt complexe, 
valorile investiţiilor sunt mari, implicaţiile sunt mari atât pentru statul român, cât şi pentru 
Nuclearelectrica". 
 
Reprezentantul companiei a amintit că situaţia capacităţii de producţie a energiei nucleare a fost 
dezbătută intens, iar la un moment dat, creşterea acesteia a fost văzută ca un exces, însă, în opinia sa, 
evoluţiile din 2017 au demonstrat că în situaţii limită există şi deficit de capacitate. "Energia nucleară este 
una din energiile insensibile la vreme şi puţin sensibile la fluctuaţiile preţului combustibilului. Este, aşadar, 
o formă de energie stabilă", a subliniat domnul Darie. 
 
Directorul financiar al "Nuclearelectrica" a făcut referire şi la tranzacţiile cu energie, considerând că este 
"puţin de înţeles" apetenţa unor jucători pentru piaţa spot, "care expune la volatilitate". Mihai Darie a 
spus: "Nu este normal ca piaţa spot să aibă o pondere de 50% din totalul pieţei. Cota acesteia ar trebui să 
fie de 10-15%". 
 
Din producţia realizată de "Nuclearelectrica" în semestrul întâi din acest an, care a fost cu 6,5% mai mare 
decât anul trecut, 8% a fost tranzacţionată pe piaţa reglementată, 68% - prin contracte bilaterale şi numai 
24% prin PZU (Piaţa pentru Ziua Următoare), faţă de 31% anul trecut, conform domnului Darie. 
 
"Nu suntem formatori de piaţă la cota pe care o avem pe PZU, nu ne interesează piaţa spot decât în 
variantă reziduală", a spus directorul financiar al companiei, adăugând că strategia de vânzări a 
"Nuclearelectrica" urmăreşte în principal achiziţiile prin contracte bilaterale. Mai multe detalii AICI.  
 

Hidroelectrica: Ministerul Energiei aşteaptă o ofertă clară de la Fondul Proprietatea 
11 septembrie 2017 

Ministerul Energiei aşteaptă o ofertă clară din partea Fondului Proprietatea pentru pachetul de 20% din 
acţiunile Hidroelectrica, precizând că orice comentariu pe această temă este prematur, se arată într-un 
comunicat al instituţiei. 

Este prematur să comentăm opţiunea avansată de Fondul Proprietatea în legătură cu participaţia pe care 
o deţine la Hidroelectrica. Aşa cum menţionează chiar acţionarul minoritar al Hidroelectrica, analiza 
privind vânzarea acţiunilor este într-o fază preliminară. Aşteptăm să vedem o ofertă clară din partea 
acţionarului minoritar al Hidroelectrica, pentru a ne putea formula un răspuns", a declarat ministrul de 
resort, Toma Petcu. Mai multe detalii AICI.  
 

Renovatio: Vom instala 60 de staţii de încărcare pentru maşini electrice până în 2020 
11 septembrie 2017 
 
Dezvoltatorul de proiecte de energie verde Renovatio, deţinut de acţionarii români Alexandru Teodorescu 
şi Aurel Arion alături de o firmă înregistrată în Cipru, a primit o finanţare din fonduri europene prin care 

mailto:office@crenerg.org
http://www.crenerg.org/
http://www.bursa.ro/conferinta-energia-in-priza-editia-a-v-amihai-darie-nuclearelectrica-speram-ca-strategia-energetica-sa-ajute-domeniul-privat-in-stimularea-investitiilor-330578&s=companii_afaceri&articol=330578.html
http://www.capital.ro/hidroelectrica-ministerul-energiei-asteapta.html
http://www.capital.ro/hidroelectrica-ministerul-energiei-asteapta.html
http://www.zfcorporate.ro/auto-transporturi/alexandru-teodorescu-renovatio-vom-instala-60-de-statii-de-incarcare-pentru-masini-electrice-pana-in-2020-vrem-sa-ducem-brandul-si-in-alte-tari-16723692


           ENERGIA LA ZI – Centrul Român al Energiei 

Publicaţia #16/2017 

 

 
 

ENERGIA LA ZI  

Un serviciu oferit de CRE în exclusivitate membrilor săi 

 

Centrul Român al Energiei (CRE) 

Strada Sofia nr. 6, Etaj 1, Sector 1, București 

office@crenerg.org ; www.crenerg.org  

va instala 60 de staţii de încărcare pentru maşini electrice până în 2020. Proiectul este un parteneriat între 
Renovatio şi compania de telecomunicaţii Telekom Croaţia şi va avea o valoare totală de 4,2 milioane de 
euro pentru instalarea a 60 de staţii în România şi Croaţia. Grantul european acoperă 80% din această 
sumă, iar restul de bani vor proveni din sursele proprii ale companiilor. „Vor fi ins¬talate în total 80 de 
staţii, dintre care 60 în Ro¬mânia şi 20 în Croaţia, până în 2020. Ne dorim să începem cât mai repede acest 
proiect şi sperăm că acordul pentru realizarea finanţării va fi semnat la sfârşitul acestei luni, pentru a ne 
putea apuca de construcţie în luna octombrie şi pentru a achiziţiona echipamentele”, spune Alexandru 
Teodorescu, CEO al Renovatio. Telekom Croaţia va furniza platforma software pentru staţiile de încărcare, 
iar benzinăriile din România vor fi deschise sub brandul Renovatio e-charge. În prezent, există 25 de puncte 
de încărcare sub acest nume în Bucureşti, dar şi în mai multe oraşe din ţară, printre care Constanţa, Piteşti, 
Sibiu, Alba Iulia, Deva, Arad. În perioada următoare, Renovatio are în plan să mai deschidă o staţie în 
Buşteni. Mai multe detalii AICI.  
 

România va găzdui, în septembrie, reuniunea Grupului la nivel înalt pe tema interconectării 
reţelelor de gaze în centrul şi sud-estul Europei 
11 septembrie 2017 

De anul acesta, România va găzdui reuniunea ministerială la nivel înalt CESEC Central and South Eastern 
Europe Gas Connectivity), în perioada 27-28 septembrie 2017, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern 
iniţiat de Ministerul Energiei, informează Agerpres. 

Pentru accelerarea integrării pieţelor de gaze din Europa Centrală şi de Sud-Est şi pentru diversificarea 
surselor de alimentare cu gaze naturale, România, alături de Austria, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Italia, 
Slovacia, Slovenia şi Ungaria, a iniţiat în februarie 2015 un grup de lucru sub titulatura CESEC (Central and 
South Eastern Europe Gas Connectivity Group). Acestui grup i s-au alăturat şase ţări partenere, respectiv, 
Albania, Bosnia-Herţegovina, Macedonia (FYROM), Republica Moldova, Serbia şi Ucraina. Scopul acestui 
grup este de a coordona eforturile de facilitare a realizării proiectelor trans-frontaliere şi trans-europene 
care să ducă la diversificarea surselor şi a rutelor de aprovizionare cu gaze naturale, precum şi armonizarea 
implementării regulilor care să faciliteze aceste proiecte", se arată în nota de fundamentare. Mai multe 
detalii AICI.  
 

Consumul final de energie electrică a scăzut cu 1,2%, în primele şapte luni 
12 septembrie 2017 
 
Consumul final de energie electrică a scăzut cu 1,2%, în primele şapte luni din acest an comparativ cu 
perioada similară din anul anterior, până la 31796,4 milioane kWh, potrivit unui comunicat de presă al 
Institutului Naţional de Statistică (INS) trimis Redacţiei.  
 
În document se arată: "Consumul final de energie electrică în această perioadă, a fost de 31796,4 milioane 
kWh, cu 1,2% mai mic faţă de perioada corespunzătoare a anului 2016; iluminatul public a înregistrat o 
scădere cu 7,5%, iar consumul populaţiei a scăzut cu 2,6%. Exportul de energie electrică a fost de 4162,7 

mailto:office@crenerg.org
http://www.crenerg.org/
http://www.zfcorporate.ro/auto-transporturi/alexandru-teodorescu-renovatio-vom-instala-60-de-statii-de-incarcare-pentru-masini-electrice-pana-in-2020-vrem-sa-ducem-brandul-si-in-alte-tari-16723692
http://www.capital.ro/romania-va-gazdui-in-septembrie-reuniunea-grupului-la-nivel-ina.html
http://www.capital.ro/romania-va-gazdui-in-septembrie-reuniunea-grupului-la-nivel-ina.html
http://www.capital.ro/romania-va-gazdui-in-septembrie-reuniunea-grupului-la-nivel-ina.html
http://www.bursa.ro/consumul-final-de-energie-electrica-a-scazut-cu-1-2-procente-in-primele-sapte-luni-330828&s=companii_afaceri&articol=330828.html


           ENERGIA LA ZI – Centrul Român al Energiei 

Publicaţia #16/2017 

 

 
 

ENERGIA LA ZI  

Un serviciu oferit de CRE în exclusivitate membrilor săi 

 

Centrul Român al Energiei (CRE) 

Strada Sofia nr. 6, Etaj 1, Sector 1, București 

office@crenerg.org ; www.crenerg.org  

milioane kWh în scădere cu 489,4 milioane kWh. Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 
3527,7 milioane kWh în scădere cu 4,7 milioane kWh". Conform INS, în perioada ianuarie - iulie 2017, 
resursele de energie primară au crescut cu 3,5%, iar cele de energie electrică au scăzut faţă de aceeaşi 
perioadă a anului precedent cu 2,2%.   
 
În comunicat se arată: "Principalele resurse de energie primară în perioada 1.I.-31.VII.2017, au totalizat 
19293,9 mii tone echivalent petrol (tep), în creştere cu 653,7 mii tep faţă de perioada 1.I.-31.VII.2016. 
Producţia internă a însumat 12255,3 mii tep, în creştere cu 409,0 mii tep faţă de aceeaşi perioadă a anului 
precedent, iar importul a fost de 7038,6 mii tep. În această perioadă, resursele de energie electrică au fost 
de 39486,8 milioane kWh, în scădere cu 879,4 milioane kWh, faţă de perioada corespunzătoare a anului 
2016". 
 
Producţia din termocentrale a fost de peste 16214 milioane kWh, în creştere cu 1853,3 milioane kWh 
(+12,9%). Producţia din hidrocentrale a fost de 9243,7 milioane kWh, în scădere cu 3332,2 milioane kWh 
(-26,5%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 6492,4 milioane kWh, în creştere cu 240,6 
milioane kWh (+3,8%). Mai multe detalii AICI.  
 

Liviu Dragnea anunţă constituirea unei comisii de anchetă care să verifice ANRE şi "jocul" 
preţului la energie 
12 august 2017 
 
Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat astăzi, la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional, că liderii 
social-democraţi au aprobat solicitarea premierului Mihai Tudose de constituire a unei comisii de anchetă 
care să verifice activitatea ANRE şi "jocul" preţului la energie din ultima perioadă. 
 
Liviu Dragnea a spus, potrivit News.ro: "De exemplu, azi am discutat în coaliţie şi am aprobat solicitarea 
primului-ministru şi mâine aprobăm în plenul reunit înfiinţarea unei comisii de anchetă pe ANRE, pentru 
că e bine să aflăm şi noi şi populaţia ce s-a întâmplat acolo şi care a fost jocul preţului la energie în ultima 
perioadă". Premierul Mihai Tudose a declarat, la rândul său, că au fost identificate mai multe probleme la 
ANRE, context în care a solicitat Parlamentului să efectueze o anchetă. 
 
Mihai Tudose a subliniat: "Au fost probleme identificate în această vară, lipsa unor proceduri efectuate, 
obligaţii legale ale ANRE. Dat fiind faptul că ANRE nu este în subordinea Guvernului, singura entitate 
capabilă să vadă ce este acolo, să facă lumină, este Parlamentul. Guvernul a solicitat Parlamentului o 
anchetă în acest sens". Mai multe detalii AICI.   
 

Statul mai vrea dividende suplimentare de 85 milioane lei de la Conpet 
12 august 2017 
 
Premierul Mihai Tudose a declarat, astăzi, după ce Romgaz şi Conpet au anunţat investitorii că vor convoca 
Adunarea Generală a Acţionarilor pentru a aproba solicitarea ministerului Energiei de a vira bani la bugetul 
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INTERNAȚIONAL 

 

Gigantul american Caterpillar, primul mare câștigător al proiectului european BRUA al Transgaz 
31 iulie 2017 
 
Gigantul industrial american Caterpillar este primul câștigător al uneia dintre licitațiile majore organizate 
de Transgaz, operatorul sistemului național de transport al gazelor, pentru proiectul construcției secțiunii 
românești a conductei internaționale BRUA, care beneficiază și de fonduri UE de 179 milioane euro. O 
subsidiară înregistrată în Belgia a grupului american, Solar Turbines SA, va furniza Transgaz compresoare 
centrifugale cu turbine de gaz pentru cele trei stații de comprimare a gazelor din componența conductei, 
adjudecându-și în acest sens, în urmă cu o săptămână, un contract în valoare totală de peste 45 milioane 
euro, cu tot cu TVA. Valoarea achiziției fusese estimată inițial la peste 56 milioane euro, cu TVA inclusă. 
Contractul are durata de 3 ani de la atribuire și presupune livrarea de unități de comprimare complete, 
inclusiv punerea în funcțiune a acestora. Proiectul conductei BRUA prevede construirea a trei stații de 
comprimare pe traseul acesteia, localizate la Podișor (județul Giurgiu), Bibești (Gorj) și Jupa (Caraș-
Severin). Subsidiara belgiană a Caterpillar a participat la licitația organizată de Transgaz în asociere cu firma 
românească Sutech SRL din Mediaș, controlată de omul de afaceri Gabriel Bucur, câștigătoare de-a lungul 
anilor a numeroase contracte atribuite de Romgaz, dar și de Transgaz. Mai multe detalii AICI.  
 

statului sub formă de dividende înainte de termen, că Guvernul a cerut acest lucru pentru că "acum 
trebuie" pentru demararea unor proiecte importante.  
 
Tudose a explicat că s-a discutat această posibilitate cu toate companiile de stat şi "acolo unde banii nu 
erau angajaţi sau nu era nicio prognoză că vor fi necesari s-au luat acum", potrivit News.ro. Premierul a 
declarat: "Dividentele, în mod cert, se dau acţionarilor. Nu le-a jefuit nimeni, nu le-a luat nimeni ceea ce 
nu aveau dreptul. Le-am luat acum pentru că acum ne trebuie. Vrem să începem nişte proiecte foarte mari 
şi am dat un exemplu Braşov-Ploieşti. Acela se face pe bani naţionali şi trebuie să demonstrăm că avem 
banii măcar de început, ca Banca Mondială să fie partener în proiect". 
 
Mihai Tudose a precizat că respectivele companii nu sunt afectate din acest motiv pentru că "din punctul 
lor de vedere este exact acelaşi lucru". Şeful Executivului a explicat: "Nu este (o problemă pentru companii 
- n.r.). Dacă dividentele acestea erau date către stat peste şase luni sau acum, din punctul lor de vedere 
este exact acelaşi lucru. Cu toate companiile s-a vorbit şi s-a ţinut cont de necesarul până la sfârşitul anului 
sau pe primele luni ale anului viitor. La toate companiile de stat s-a pus această problemă şi s-a găsit 
această soluţie: acolo unde banii nu erau angajaţi sau nu era nicio prognoză că vor fi necesari s-au luat 
acum". Mai multe detalii AICI.  
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Schimbare majoră pe piaţa energiei 
06 septembrie 2017 
 
Un nou set de date furnizate de GTM Research sugerează faptul că adoptarea într-un ritm tot mai rapid a 
energiei solare pe plan mondial ar putea duce la o situaţie în care capacitatea ei globală, exprimată în 
gigawaţi, ar putea rivaliza cu aceea generată de energia nucleară până la sfârşitul anului 2017, informează 
weforum.org, citat de Agerpres. Deşi energia nucleară depăşeşte în prezent energia solară în ceea ce 
priveşte capacitatea de producţie, anumiţi experţi au prezis că energia solară ar putea deveni cea mai 
mare sursă de energie din lume până în 2050.  
 
Noile date, disponibile în cel mai recent număr al publicaţiei Global Solar Demand Monitor, indică faptul 
că energia solară va ajunge la o capacitate de aproximativ 390 de gigawaţi în acest an. Totodată, cele mai 
recente cifre comunicate de Nuclear Energy Institute sugerează că energia produsă în acest moment de 
centralele nucleare la nivel planetar este de 391,5 gigawaţi. Mai multe detalii AICI.  
 

Decizie simbolică a Franței – renunță la exploatările de petrol și gaze 
06 septembrie 2017 

Ministrul francez al Tranziţiei Ecologice, Nicolas Hulot, a prezentat, miercuri, un proiect de act normativ 
care are drept obiectiv încetarea explorării şi producţiei de petrol şi gaze naturale pe teritoriul Franţei şi 
teritoriile de peste mări până în anul 2040, în speranţa că va reuşi să convingă şi alte ţări să urmeze acest 
exemplu, informează AFP şi Reuters, preluat de Agerpres. Decizia este un semnal, pentru că producția de 
hidrocarburi a Franței este neglijabilă.  

Potrivit textului prezentat în consiliul de miniştri, Franţa nu va mai elibera autorizaţii pentru efectuarea de 
lucrări de explorare de hidrocarburi, ceea ce înseamnă sfârşitul căutării de noi zăcăminte de petrol şi gaze. 
În paralel, actualele concesii de exploatare de hidrocarburi nu vor mai fi reînnoite după 2040, chiar dacă 
producţia ar putea continua şi după această dată. 

Decizia este însă una cu caracter mai mult simbolic, pentru că Franţa produce doar aproximativ şase 
milioane de barili de hidrocarburi pe an, ceea ce reprezintă un procent din consumul său. În plus, Franţa 
va continua să importe şi să rafineze petrol pentru nevoile sale. 

Nicolas Hulot a subliniat că Franţa va deveni „prima ţară puternic industrializată care îndrăzneşte să îşi 
asume, în mod unilateral, acest angajament”. Proiectul de act normativ reprezintă una dintre promisiunile 
de campanie ale preşedintelui francez Emmanuel Macron, care vrea să facă progrese cu implementarea 
acordului semnat la Paris în anul 2015 de aproape 200 de state privind combaterea încălzirii globale. 
Pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, Franţa intenţionează să pună capăt producţiei de 
electricitate pe bază de cărbune din 2022 şi să reducă la 50%, de la 75% în prezent, ponderea energiei 
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nucleare în producţia de electricitate, iar în paralel să stimuleze creşterea producţiei de electricitate din 
surse regenerabile. Mai multe detalii AICI.  

Polonia se reorientează către energie nucleară 
12 august 2017 

 
Investiția masivă pe care Polonia o derulează în prezent pentru construirea a trei centrale electrice 
alimentate cu cărbune ar putea fi ultima pe care guvernul de la Varșovia o face în domeniul combustibililor 
fosili, a anunțat ministrul Energiei, Krzysztof Tchórzewski (foto), la Forumul Economic de la Krynica. Potrivit 
ministrului Krzysztof Tchórzewski, Polonia își revizuiește strategia energetică și după finalizarea celor trei 
proiecte în curs nu mai există niciun plan de noi investiții care se bazează pe cărbune. 
 
Acest lucru nu înseamnă sfârșitul investițiilor masive în infrastructura energetică, a anunțat vineri, la 
Krynica, ministrul polonez al Energiei, care împărtășește ambiția ca țara sa să operaționalizeze prima 
centrală atomică în următorii 10 ani. 
 
Planul de dezvoltare al energiei atomice, anunțat prima oară în 2009, a fost împiedicat de scăderea 
prețurilor la energie, dar și de reacția negativă a publicului după dezastrul nuclear de la Fukushima 
petrecut în 2011. După ce PiS a câștigat alegerile în 2015, guvernul premierului Beata Szydło a scos la 
lumină planurile nucleare și a anunțat că prima centrală atomo-electrică va fi funcțională într-un orizont 
de timp de 10 ani. 
 
Krzysztof Tchórzewski a prezentat la Krynica câteva detalii ale -planului guvernamental, explicând: ”Am 
vrea să construim 3 centrale, câte una în 5 ani, prima dintre acestea să fie operațională în 2029”. Costurile 
estimate pentru acest proiect sunt de 6 miliarde euro. Pare o schimbare ciudată de strategie, scrie 
Euractiv, ținând cont de faptul că atât premierul Szydlo cât și președintele Andrzej Duda au anunțat în 
trecut, public, că Polonia are suficiente rezerve de cărbune pentru următoarele 2 secole. Polonia se 
bazează în proporție de 90% pe cărbune ca să își asigure nevoia de consum de electricitate. 
 
Experții polonezi avertizează însă de câțiva ani că resursele ieftine de cărbune din Bazinul Silezia sunt 
aproape de epuizare, iar sectorul minier trebuie să se pregătească pentru costuri mai ridicate de producție 
în viitor. Centralele care furnizează energie termică au avut în lunile din urmă probleme cu asigurarea 
rezervelor, situație care ar putea genera creșterea importurilor de cărbune în 2018. 
 
Investiția în cele 3 noi centrale bazate pe cărbune a fost o provocare pentru guvern, în condițiile în care 
holdingul energetic Tauron are nevoie de investiții masive pentru retehnologizarea centralelor mai vechi. 
Mai multe detalii AICI.  
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EVENIMENTE 

 

 
The 16th Energy Investment and Regulation Conference  

25-26 septembrie 2017, Astana, Kazakhstan 
Hosted by the Committee on Regulation of Natural Monopolies  

and Protection of Competition of Kazakhstan.  
Mai multe detalii AICI.  

 

Energy Market design: keep all doors open to innovation 
6 octombrie 2017, Bruxelles, Belgia 

Organizat de European Energy Forum. 
Mai multe detalii AICI. 

 

Europe’s Climate and Energy Summit 
17 octombrie 2017, Bruxelles, Belgia 

Organizat de Asociaţia Friends of Europe.  
Mai multe detalii AICI.  

 

16+1 Energy Fair and Conference 
8-10 noiembrie 2017, Bucureşti, România 

Organizat sub egida Centrului pentru Dialog şi Cooperare în Domeniul Energiei 
Susţinut de Ministerul Energiei şi Ministerul Afacerilor Externe 

Mai multe detalii vor fi oferite în curând. 
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